
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

1 – A Lei Orgânica do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), aprovada pelo Decreto-Lei n.º

252/2000, de 16 de Outubro, e o regime de exercício de funções e estatuto do seu pessoal,

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 290-A/2001, de 17 de Novembro, estão antiquados e

desadequados relativamente à realidade atual deste serviço de segurança;

2 – Recorde-se que o SEF foi criado nos anos 80, com um quadro adaptado às realidades de

então, calculado para 1000 inspetores - hoje tem apenas 750 inspetores – e que, nestas três

décadas, o movimento de entrada e saída de estrangeiros em Portugal aumentou

exponencialmente, somando-se às necessidades ditadas pelo turismo as que decorrem do

aumento de riscos ligados a crises de refugiados e às ameaças do terrorismo internacional;

3 – No final de Maio passado, a Sr.ª Ministra da Administração Interna anunciou uma nova lei

orgânica e estatuto profissional para o SEF, considerando que a atual estrutura do serviço é

muito pesada para a sua dimensão e que a gestão de pessoal é “absolutamente inflexível”,

anúncio esse que levou os funcionários a aguardar novidades com alguma brevidade;

4 – O que é dado saber aos funcionários do SEF, contudo, é que V. Exa. tenciona levar a

Conselho de Ministros uma nova lei orgânica que não foi negociada com os mesmos, e que virá

reduzir as capacidades operacionais do SEF, retirando-lhes valências fundamentais para a

segurança nacional, designadamente as suas competências de órgão de polícia criminal;

5 – Num quadro crítico de segurança mundial, de resto, o que seria expectável no âmbito de

uma nova Lei Orgânica seria o aumento da capacidade operacional do SEF em todos os órgãos

desconcentrados, bem como o reforço e ampliação dos meios e das competências da Direção

Central de Investigação já existente;

6 – Ignoram os inspetores e demais pessoal do SEF, contudo, que alterações tem o Governo

em mente para dois diplomas fundamentais para o funcionamento do serviço, como e quando

vão ser negociadas e quando vão entrar em vigor.



Tendo presente que:

Nos termos do disposto no artº. 156º, alínea d) da Constituição, é direito dos Deputados «fazer

perguntas ao Governo sobre quaisquer actos deste ou da Administração Pública e obter

resposta em prazo razoável»;

Nos termos do artº. 155º, nº. 3 da Constituição e do artº. 12º, nº. 3 do Estatuto dos Deputados,

«todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os Deputados no

exercício das suas funções ou por causa delas»;

Nos termos do disposto no artº. 229º, nº. 1 do Regimento da Assembleia da República, as

perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da

Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder

conforme o disposto no nº. 3 do mesmo preceito;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer à Senhora Ministra da

Administração Interna, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, se digne responder às perguntas seguintes:

1 – Em que estado se encontra a negociação destes diplomas com as associações sindicais do

SEF?

2 – Para quando prevê V. Exa. que os mesmos possam ser aprovados?

3 – Prevê V. Exa. aumentar o quadro legal de efetivos deste serviço de segurança, no novo

estatuto de pessoal? Ou considera V. Exa. que o número de lugares atualmente previsto é o

adequado?

Palácio de São Bento, 9 de agosto de 2017

Deputado(a)s

TELMO CORREIA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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